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Vážení přátelé,
jako každý rok touto dobou, tak i letos vám předkládáme rekapitulaci roku 2017, ohlédnutí za
naší významnou akcí IVV – IML a nesmí chybět ani aktuální informace o aktivitách IVV z
domova i ze zahraničí.

Rekapitulace roku 2017
Bylo zorganizováno celkem 200 akcí, na kterých se plnily podmínky IVV. Pro jejich pořadatele
bylo vydáno celkem 267 razítek IVV. Těchto akcí se zúčastnilo celkem 72 961 turistů, z toho
podmínky IVV plnilo 10 222 účastníků a 1 241 účastníků bylo ze zahraničí. Bylo uděleno 446
splněných ocenění (diplomy, odznaky a nášivky).
Pochody s největší účastí:
Výstup na Javořici
- 4 800 účastníků
Putování za Loštickým tvarůžkem - 3 624
Za povidlovým koláčem
- 3 424
Pochod Českým rájem
- 3 077
Zimní výstup na Helfštýn
- 1 964
Třemošenská 50
- 1 850
Líšeňské pochody Českým rájem - 1 778
K datu 31. 12. 2017 bylo pořadateli v ČR vyhlášeno 70 městských a příměstských tras IVV a
11 okruhových tras IVV. Tyto trasy navštívilo celkem 873 turistů, z toho 267 cizinců.

Ohlédnutí za letošním „Kudrnou“
O víkendu 23. a 24. září se uskutečnil v Brně 48. ročník mezinárodního pochodu Jede Kudrna
okolo Brna. Nad pochodem převzal záštitu primátor města Brna pan ing. Petr Vokřál. Pochod
byl pořádán za podpory městské části Brno Bystrc, ústředí KČT a KČT, Jihomoravská oblast.
Start i cíl pochodu byl dočasně přesunut z budovy Společenského centra, která je
v rekonstrukci, do blízkého, ale pro pořadatele stísněného prostoru v restauračním zařízení
„Krčma pod lípou“. Tento hendikep byl vynahrazen možností stálého občerstvení, což si
naopak pochvalovali účastníci pochodu.
Předpověď počasí na víkend nevěstila nic příjemného. Pochodníci v sobotu vyrazili na trasy
10, 20, 33 a 40 km za drobného mrholení, které se v odpoledních hodinách změnilo v trvalý
déšť. V neděli se počasí umoudřilo, oteplilo se a hlavně přestalo pršet, a tak pochodování na
trasách 10, 20, 29, a 42 km bylo příjemné. Tentokrát nebyly připomínky ke způsobu značení,
za což je nutno poděkovat Zdeňkovi Cabalkovi.
Akce byla také zařazena do "Poháru zdraví" firmy Vitar - tradičního českého výrobce
vitaminových doplňků. Firma nabízela každý den na jedné kontrole ve vlastním stánku své
produkty. V cíli po oba dva dny mělo stánek s prospekty i Turistické informační centrum Brno.
Český rozhlas Brno v neděli vysílal živě z prostoru jedné z kontrol přímé rozhovory s českými
i zahraničními účastníky pochodu.
Pochodníci v rámci pochodu mohli podle zájmu plnit podmínky různých soutěží – kromě „IML“
a „IML & IVV cups“ také „IVV“, „Dvoustovka“ a „Výročí IVV-IML a olympiády v ČR“.

A co nám pověděly statistiky. Dvoudenního pochodu zařazeného do světové ligy pochodů se
zúčastnilo 437 turistů z 23 zemí čtyř kontinentů. Nejvzdálenější 2 účastníci přijeli z Austrálie.
Největší skupina dorazila z německé Fuldy (16) a nejvíce účastníků přijelo z Německa (107).
Z České republiky bylo 145 účastníků.
Pátečního tanečního večera - hudba s diskžokejem se zúčastnilo na 50 aktivně bavících se
osob.
Letos se pochodu opět zúčastnily i rodiny s dětmi. V sobotu pro ně byla připravena speciální
10 km trasa v rámci projektu Rodinná turistika (účast 9 rodin) a v neděli speciální trasy 6 a 9
km pro projekt Toulavý kočárek (účast 7 kočárků).
Na základě splněných podmínek byl 5 účastníkům (2xCZ, 1xNL, 1xD, 1xLT ) udělen titul
European Master Walker. Panu Janu Lammersovi z Nizozemí udělena zlatá modrá medaile
s vavřínem za účast na 150 pochodech IML.
S průběhem akce byla spokojena vice-prezidentka IML a zároveň ředitelka pochodu IML
v Arlingtonu (USA) paní Dolores Grenier, která prováděla kontrolu naší akce.
A jedna perlička na závěr. V pátek zastavilo před „Krčmou u lípy“ pěšáky plně obsazené
vozidlo VW transportér s německou poznávací značkou tak „nešťastně“, že zadní částí vozidla
zasahovalo do přechodu pro chodce. Vzápětí se objevila městská policie a začala přestupek
řešit s řidičem – skončilo to bez pokuty, pouze domluvou. Druhý den se osádka tohoto vozidla
objevila na startu pochodu, k našemu velkému překvapení v uniformách s distinkcemi
důstojníků německé policie...

Jaroslav Šlechta, ředitel pochodu

Vydávání ocenění
Z rozhodnutí sekce budou v roce 2018 vydávána ocenění plnění aktivit IVV na těchto
turistických akcích:
10. 03. Hornobřízský puchýř – Horní Bříza
02. 06. Po stopách Švandy dudáka – Strakonice (nezveřejněno v Kalendáři KČT)
06. 07. Putování za Mistrem Janem – Rakovník
20. 10. Podzim pod Zelenou horou – Nepomuk
17. 11. Za posledním puchýřem – Semily

Změna v permanentních trasách IVV
K 30. 6. 2018 bude na žádost pořadatele ukončena městská trasa IVV „Za historií a
současností Světlé nad Sázavou“ (pěší 12 km).

Soutěž IML & IVV CUP

Pro plnění této soutěže v roce 2018 byly vybrány následující akce:
16. - 17. 03. Gilboa (Izrael) IML
31. 08. - 1. 09. Kirchberg (Lucembursko) IVV
28. - 29. 04. Boras (Švédsko) IML
14. - 16. 09. Seefeld (Rakousko) IML
24. - 26. 05. Europiáda IVV (Sicílie)
17. - 18. 11. Asiapiáda IVV (Jakarta Indonézie)

Směrnice pro akce IVV
Na základě rozhodnutí a schválení drobných úprav ve světových směrnicích IVV na kongresu
v Brazílii byly z rozhodnutí sekce tyto úpravy schváleny také do podmínek plnění v ČR.
Jedná se o změnu podmínek v oceňování u cykla. Minimální délka trasy byla z původních 25
km zkrácena na 10 km a to pro všechny věkové kategorie. Dále byl zvýšen poplatek za
odznaky IVV na 35,- Kč.

Závěry z kongresu IVV Evropa
Kongres IVV Evropa, tentokrát volební, se konal ve dnech 8. - 10. 9. 2017 v Dánsku ve městě
Hirtshals za účasti našich delegátů Z. Němce a P. Ejema. Kromě jiného bylo rozhodnuto:
Volba nového prezídia – bylo zvoleno v původním složení U. Kneibert (Německo), A. Guidi
(Itálie), G. Kintziger (Lucembursko) a F. Ploner (Itálie).
Evropský kalendář IVV, počínaje letošním rokem, již nebude pro malý zájem vycházet
tištěné podobě. Bude vycházet pouze v elektronické verzi tak, jako kalendář světový.

v

O pořádání Europiády IVV v roce 2020 se ucházelo Španělsko a Rakousko. Bylo rozhodnuto,
že pořadatelem Europiády bude Rakousko, konkrétně horské městečko Sillian, obklopené
kulisou Dolomit a Jižního Tyrolska. Termín bude ještě upřesněn.

Informace ze světa
O pořádání 17. světové Olympiády IVV, která se bude konat v roce 2021, se ucházejí dva
kandidáti – USA a Jižní Korea. O pořadateli se rozhodne v květnu na kongresu v Itálii.

Mnoho krásných turistických zážitků
po celý rok 2018
přeje
sekce IVV / IML
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